Ecoturisme - Botànica - Sostenibilitat

La Costa Brava
més salvatge
Tapes naturals a la vora del mar!
www.naturalwalks.com

CAMINS DE RONDA – TAPES SILVESTRES – CORREDOR MATÓ

La Costa Brava més salvatge:
tapes naturals a la vora del mar!
Un passeig pels camins que ronden les cales precioses de la Costa Brava, per
descobrir-hi d’on ve el seu nom: un paisatge natural entre platges de sorra i
penya-segats de pins o on les sureres s’inclinen sobre les aigües clares. On l’olor
de la mar salada es barreja amb les aromes de les plantes i herbes mediterrànies.
Tot passejant tranquil·lament a la vora del mar, el nostre guia expert ens
mostrarà quines d’aquestes plantes silvestres i flors podem tastar allà mateix
com les usem en la coneguda cuina mediterrània: flors aromàtiques, fulles
salades, tiges cruixents i arrels dolces com tapes naturals. Un passeig per
sorprendre als teus sentits i per despertar els teus instints salvatges amb els
ingredients més naturals!
L’itinerari és fàcil i divertit per a adults o tota la família.
L’activitat es pot complementar amb una demostració culinària -showcooking- a
casa teva o en un espai adient, en la qual farem tapes o plats creatius amb l’ús
de les plantes, o bé bolets, que haurem collit durant la sortida. També es pot
combinar amb un eco-pícnic silvestre -dinar de camp- o un maridatge entre flors.
Una activitat per a tota la família en un passeig tranquil i divertit per camins
diversos des de molt fàcils, amples i ombra a senders per més aventurers.

Data: Tot l’any
Durada: Passeig (2,5 - 3 h)
Lloc: per sol·licitud
Grup: 15 persones màxim
Públic: Adults i nens a partir de 8 anys,
acompanyats

Dificultat: Baixa – mitja (depèn del tram
de costa)
Preu: Consultar
El preu inclou: Informació i
assessorament posterior a l’activitat via
mail .Activitat privada feta a mida
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